
SØNDAGSBLADET  
St. Olav kirke, Tønsberg – tonsberg.katolsk.no    

 

16. september 2018, 24. søndag i det alminnelige kirkeår 

 

Dagens responsoriesalme (fra Salme 116): 
Omkved: Jeg skal vandre for Herrens åsyn i de levendes land. 

Jeg elsker Herren som hører min røst, 
mitt hjertes bønn. 
Han har vendt sitt øre til meg, 
alle mine dager vil jeg påkalle ham. 

Omkring meg lå dødens snarer, 
dødsrikets redsler grep meg. 
Jeg ble grepet av sorg og smerte, 
jeg påkalte Herrens navn: 
«Herre, frels min sjel!» 

Herren er nådig og rettferdig, 
barmhjertig er vår Gud. 
Herren verner de enfoldige. 
Jeg var i nød, og han frelste meg. 

Han frelste min sjel fra døden, 
mitt øye fra gråt, min fot fra fall. 
Jeg skal vandre for Herrens åsyn 
i de levendes land. 

Messetider for 16. – 23. september: 

Søndag 16. september, 24. søndag i det alminnelige kirkeår 

10.30 – laudes uke 4 

11.00 – høymesse 

13.30 – messe på tamilsk 

Fredag 21. september kl. 17.00, Hl Matteus, apostel og evangelist - Merk tiden! 

Se ellers «faste tider for ukemesser» i grått felt  

OBS: mandag 17. og tirsdag 18. september – ingen messe! 

Søndag 23. september, 25. søndag i det alminnelige kirkeår 

09.00 – messe på polsk 

10.30 – laudes uke 1 

11.00 – høymesse 

13.30 – messe på vietnamesisk 



Faste messetider for søndagsmesser på andre språk enn norsk: 
Polsk    – hver søndag kl. 09.00 
Litauisk   – første søndag i måneden kl. 14.00 
Kroatisk   – første søndag i måneden kl. 16.00 
Filippinsk/engelsk  – andre søndag i måneden kl. 14.00 
Tamilsk   – tredje søndag i måneden kl. 13.30 
Vietnamesisk   – fjerde søndag i måneden kl. 13.30 
Faste tider for ukemesser: 
Lørdag kl. 18.00 feires søndagsmesse i kirken. 
Mandag, tirsdag og torsdag: 08.00 i søstrenes kapell. 
Onsdag og fredag: 18.00 – aftenmesse i kirken (sakramentstilbedelse etter messen onsdag) 
Fjerde onsdag i måneden kl. 17.00 – filippinsk/engelsk messe i Horten metodistkirke 
Kontaktinformasjon:  
Sogneadministrator: P. Johannes Vu Manh Hung,  
905 25 631, Johannes.Vu.Manh.Hung@katolsk.no 
Menighetsrådet: Gunnhild Bærø, 40408311, gunnhild.baro@gmail.com  
Kirkens vippskontoer og bankkonto: 
Kollekt: 92258, kirkekaffe: 92259, byggefond: 92260, bøker: 130968, trykk Betal 
Bankkonto: 2400.31.19994 (DNB) 
 
Anledning til skriftemål før høymessen søndag (10.30-10.50) eller ved henvendelse til prest. 
Kontoret er betjent og kirken er åpen mandag til fredag kl. 10-14.  
Kontortelefon: 917 95 671. Epost: tonsberg@katolsk.no Hjemmeside: tonsberg.katolsk.no 
Deadline nyheter til søndagsbladet, hver onsdag kl. 12: webmaster.tonsberg@katolsk.no 

 

 

Lektorer: Nelle Ranek, Anita Olsen 

Kirkeverter: Celine Arnesen, Grethe Gjerde 

Ansvarlig for kirkekaffe: Hector og Agnes, Robert og Kavida 

 

Øvrige kunngjøringer:  

Torsdag 27. september – Caritaskafe. Tine Morland leser morsomme historier.  

Starter med messe kl. 12.00  

Torsdag 27. september – Katolsk forum kl. 19.00 i menighetssalen,  

P Hallvard: «Lekfolket i Kirken - Frans av Assisis visjon» 

Informasjon om Katolsk forums høstprogram, se kirkens hjemmeside 

tonsberg.katolsk.no og flyers lagt ut i menighetssalen.  

 
Kirken er åpen mandag til fredag mellom 10.00 og 14.00 for de som ønsker en 
stille stund. Da er også kontoret betjent. Kom gjerne innom for en prat og en 
kopp kaffe.   
 
Pavens bønneintensjoner for september:  
At alle vidtrekkende beslutninger som fattes av økonomer og politikere, må 

beskytte familien som en av menneskehetens skatter. 
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